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El túnel de Tres Ponts 
avançarà vuit metres al dia
Les voladures començaran dimarts i se’n duran a terme 2 per dia 
|| La previsió és que la galeria estigui excavada en vuit mesos

INFRAESTRUCTURES OBRES

Els operaris treballaven ahir en una de les dos boques del túnel de Tres Ponts.

C. SANS

C. SANS
❘ ORGANYÀ ❘ Els treballs amb ex-
plosius per perforar el túnel de 
Tres Ponts, a la carretera C-14 
entre Organyà i Montant de 
Tost, començaran amb una fase 
de proves dimarts, i els tècnics 
efectuaran dos voladures per 
dia, cosa que obligarà a realit-
zar dos talls diaris de la carre-
tera de 10 minuts i permetrà 
excavar un metre per voladu-
ra. La segona fase començarà 
passades les festes de Nadal, 

el 7 de gener, quan els tècnics 
continuaran amb dos voladures 
per dia, una al matí i una altra 
a la tarda, amb talls també de 
10 minuts i perforacions de 4 
metres cada una, permetent 
avançar una mitjana de 8 me-
tres per dia.

El secretari d’Infraestruc-
turas, Isidre Gavín, va ex-
plicar ahir durant la reunió 
de la comissió de seguiment 
dels treballs que continua fal-
tant “un permís menor” de la 

Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) per poder abocar 
les aigües al riu Segre però es 
va mostrar convençut que en 
disposaran per iniciar la fase 
completa al gener. 

Gavín va insistir que els ter-
minis per finalitzar l’obra, que 
va començar a finals del 2017, 
continuen segons la previsió, 
que és la de tenir llest el túnel 
el 2020. La perforació total de 
la galeria hauria d’acabar en 
vuit mesos.

MARÍA MOLINA
❘ LLEIDA ❘ El consell del Segrià 
va ratificar ahir l’augment de 
freqüències en la recollida 
de residus en set municipis 
que utilitzen les noves illes 
de contenidors arran de les 
queixes registrades el mes 
passat. Afecten els munici-
pis d’Alcoletge, Alpicat, Be-
navent, Rosselló, Torrefar-
rera, Vilanova de la Barca 
i Vilanova de Segrià i com-
portaran un augment en els 
costos del serveis de 98.100 
euros a l’any. Alcoletge haurà 
de pagar 4.500 euros més; 
Alpicat, 49.000; Benavent, 
2.600; Rosselló, 11.500; Tor-
refarrera, 25.500; Vilanova 
de la Barca, 2.700, i Vilanova 
de Segrià, 2.300.  En general 
s’augmentaran les freqüènci-
es setmanals respecte a enva-
sos i cartró i paper per evitar 
l’acumulació d’escombraries 
als contenidors. 

Segons va assenyalar la 
presidenta de l’organisme, 
María José Invernón, ja s’ha 
arribat a un acord amb l’UTE 
de FCC i Arnó per posar en 
marxa aquesta mesura la 
propera setmana, encara 
que ja es van prendre me-
sures per evitar que s’amun-
teguessin les escombraries 
després de les queixes a Ros-
selló, Alpicat, Torrefarrera i 
Alcoletge. 

El ple també va ratificar el 
pla de prevenció de residus i 

la delegació a l’organisme de 
la gestió, liquidació i recapta-
ció del cànon i del preu públic 
del tractament dels mateixos. 
Invernón va incidir que la co-
marca s’estalvia 10.000 euros 
en un mes de cànon de l’abo-
cador amb el porta a porta 
(vegeu SEGRE d’ahir). 

Alcarràs ha sigut l’últim a 
implantar la recollida domi-
ciliària amb èxit, ja que no-
més s’han hagut de resoldre 
problemes incívics puntuals.

Més freqüències en 
la recollida per a set 
pobles del Segrià

RESIDUS ESCOMBRARIES

LES CLAUS

Pressupost
z El ple va aprovar el pressu-
post del 2019 de 14 milions 
amb més inversió en serveis 
socials.

Menjadors
z  Va ratif icar una moció 
per tal de frenar el decret 
de menjadors i per crear el 
marc que permeti a les Am-
pes gestionar aquest ser-
vei amb les crítiques de la 
CUP i Iniciativa per falta de 
transparència.

Rei i presos
z El ple va aprovar una mo-
ció a favor dels polítics a la 
presó i perquè es derogui el 
delicte d’injúries a la corona, 
amb l’oposició de Ciutadans 
i PP.

JORNADES PROMOCIÓ
A.B.

Els assistents a la jornada sobre turisme rural a Bovera.

Bovera ‘exporta’ la seua idea per 
recuperar cases per al turisme
❘ BOVERA ❘ Més de 50 persones i 
els alcaldes de Bellaguarda, 
la Granadella, Granyena, els 
Torms, el Soleràs i Juncosa 
van participar dijous en la 
jornada per analitzar les mo-
dalitats d’allotjaments turís-
tics a la comarca. L’alcalde 
de Bovera, Òscar Acero, va 

explicar la iniciativa per ocu-
par habitatges buits de cara a 
la seua reutilització turística 
recuperant-les mitjançant un 
acord amb els seus propieta-
ris (vegeu SEGRE del 29 de 
novembre). Acero va indicar 
que va ser ben acollida per 
altres pobles.

Plataforma per a una 
gestió pública de la UEC
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Professionals 
de la Unitat d’Escolaritza-
ció Compartida (UEC) de la 
Seu d’Urgell, que atén joves 
d’ESO que pateixen desajus-
tos de conducta, han creat 
una plaforma per tal d’acon-
seguir una gestió pública del 
servei i una ampliació de la 
plantilla.

ERC elegeix el seu 
alcaldable per a Organyà
❘ ORGANYÀ ❘ La secció local 
d’ERC d’Organyà ha elegit 
Sergi Parramon com a al-
caldable per a les eleccions 
municipals del 2019. Actu-
alment és edil del consistori, 
president comarcal d’ERC a 
l’Alt Urgell i conseller comar-
cal. L’objectiu de la formació 
és millorar els resultats dels 
anteriors comicis i optar així 
a governar la població d’Or-
ganyà. Parramon va ser ele-
git de forma unànime per la 
militància.


